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SUMA SOLIDÁRIA 
NASCE PARA  
APOIAR  
FRANGIBILIDADES  
SOCIAIS… E DAR  
O MELHOR DE SI.
 
Projeto promove emprega- 
bilidade em populações  
segregadas e devolve proveitos 
da comercialização de produtos 
de artesanato, feitos a partir  
de desperdícios, a instituições 
de solidariedade social.



 

Ílhavo
No Município de Ílhavo, cuidar do ambiente, é 

desde há muito, um compromisso com o futuro, 

daí que, na viragem do século, tenhamos esta-

belecido com a SUMA um contrato, com vista 

a assegurar o serviço de recolha de resíduos e 

limpeza de espaços públicos do Município, que 

entretanto evoluiu materializando-se no que 

consideramos atualmente uma parceria.

No entanto, este foi apenas o primeiro passo 

de um movimento que se pretende muito mais 

abrangente e inclusivo, por isso traçámos me-

tas mais ambiciosas para o nosso Concelho. 

Além da sensibilização dos Munícipes para 

a importância desta matéria, desenvolvemos 

juntamente com as escolas um conjunto de 

iniciativas que permitem o envolvimento de 

crianças e jovens em idade escolar, na convic-

ção que a Educação Ambiental, em particular 

a separação e valorização dos resíduos sóli-

dos, devem ser adotadas em cada seio familiar 

e percecionadas como uma forma de estar, um 

princípio, que trará mais-valias em termos de 

qualidade ambiental e, consequentemente, in-

fluenciará (positivamente) a qualidade de vida 

de cada família Ilhavense.

A permanente aposta da Câmara Municipal na 

consciencialização e mobilização da população 

e agentes económicos locais para a adoção de 

boas-práticas ambientais, é um baluarte em 

prol do bem-estar de todos, que pretende dar 

maior visibilidade a uma preocupação nacional, 

que, face aos bons resultados alcançados, tem 

vindo a merecer o reconhecimento das distintas 

entidades envolvidas neste “movimento”, sendo 

o envolvimento da SUMA de vital relevância na 

prossecução do sucesso dos nossos objetivos.

Continuamos com confiança a defender o am-

biente por um futuro mais saudável.

Com cerca de nove séculos e meio de vida 

documentada, a história de Ílhavo está intrin-

secamente ligada ao mar, como atestam os 80 

anos do seu Museu Marítimo. Bem patente na 

memória coletiva, a pesca do bacalhau e toda 

a epopeia vivida nas águas frias dos mares do 

norte constitui-se como um património de todos 

os portugueses, em que pescadores e capitães 

desta terra foram baluartes.

No entanto, ao longo das últimas décadas do 

século XX, Ílhavo conheceu profundas mutações 

sociais, culturais e económicas, que, proceden-

tes do desenvolvimento dos sectores industrial 

e turístico do concelho, vieram propiciar novas 

condições de dinamização.

Atualmente, o município faz convergir o seu 

rico património natural, identidade cultural e 

histórica com um crescimento sustentado e um 

aumento de infraestruturas, o que lhe permite 

constituir-se enquanto polo de atração turística. 

Para além de alojar o mais alto farol do país, e a 

pitoresca praia da Costa Nova, o município conta 

ainda com a fábrica de porcelana da Vista Alegre, 

a mais antiga da Península Ibérica, como outro 

bastião de referência artística nacional, e com o 

Sea Festival, destinado a divulgar e valorizar a 

essência marítima portuguesa.

Fernando Fidalgo Caçoilo 

Presidente da Câmara Municipal

percursosNa Construção
de Um Ambiente

Melhor
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O crescimento da região e a necessidade de 

oferecer um serviço de qualidade às popula-

ções residentes e visitantes marcou, em Ílha-

vo, a passagem de responsabilidades ligadas 

à limpeza urbana e recolha de resíduos para a 

SUMA, em janeiro de 2000. A empresa inter-

vém nos 75 km2 que constituem a totalidade 

do município, abrangendo os seus 39 mil ha-

bitantes, através de uma vasta gama de ope-

rações relacionadas com recolha e transporte 

a destino final de resíduos urbanos, limpeza 

urbana, gestão e manutenção de contentori-

zação, limpeza de mercados e feiras, recolha 

de monos e monstros, limpeza dos areais das 

praias da Barra e Costa Nova, das zonas mar-

ginais da ria, vias e zonas de lazer.

Desde julho de 2011, a SUMA é igualmente 

responsável pela gestão do ecocentro muni-

cipal, tendo esta infraestrutura conhecido, em 

cinco anos, um crescimento de 13% no núme-

ro de utilizadores e de 94% nas toneladas de 

resíduos entregues, fruto das ações de divul-

gação efetuadas e da renovação, em 2013, do 

“Alvará de licença para a realização de opera-

ções de resíduos”, que permitiu o aumento da 

variedade de tipologias rececionadas.

O percurso conjunto, baseado na confiança e 

na gestão de uma relação de genuíno e mútuo 

interesse, contempla igualmente, desde o ano 

de 2004, campanhas de educação ambiental, 

tidas como instrumentos de elevação da ma-

turação cívica da população e de otimização 

dos recursos colocados à sua disposição. As 

62 campanhas, implementadas ao longo dos 

vários ciclos de trabalhos, abrangeram mais 

de 100 mil sujeitos, em intervenções e espa-

ços muito variados. Destaque para as ações 

junto dos estabelecimentos de restauração, 

uma constante em 12 anos de campanhas de 

educação ambiental da SUMA, e que, desde 

2007, se tem vindo a reforçar através do sis-

tema de certificação ambiental dos espaços, 

que, no decorrer dos momentos de auditoria, 

atestam envolvimento e empenho na aplica-

ção das melhores práticas.
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“TOCA DO URSO”  
dá nova entrada ao Ecoparque Sensorial da Batalha

Foi inaugurada, no dia 7 de dezembro, com a 

presença do presidente do município, Paulo Ba-

tista dos Santos, e do presidente do Conselho de 

Administração da SUMA, Jorge Rodrigues, no 

Ecoparque Sensorial da Pia do Urso, a estação 

de educação ambiental “Toca do Urso”.

O projeto, resultado de uma já longa parceria en-

tre as duas entidades, que conta com mais de 20 

anos, e que sempre priorizou a educação para a 

cidadania como um dos pilares fundamentais para 

a construção de gerações ambientalmente mais 

responsáveis, foi criado especificamente para a 

Pia do Urso, pretendendo ser um ponto de refe-

rência no itinerário dos visitantes, juntando-se a 

outras estruturas existentes, e versando, neste 

caso, sobre a aprendizagem de atitudes e rotinas 

pró-ambientais, através da sua exploração livre.

A “Toca do Urso” é, assim, um projeto de mo-

biliário urbano lúdico, com incidência ambiental, 

sem necessidade de supervisão ou dinamização 

técnica, que conjuga várias vertentes de apren-

dizagem: a sensorial, a motora e a cognitiva.

Visando o público infantojuvenil, seja em contex-

to familiar ou escolar, este espaço semiaberto 

apresenta 13 atividades diversificadas, em es-

paço interior e exterior, que remetem para as 

operações de medição, correspondência, leitura 

e análise, rotação, encaixe, registo fotográfico, 

motricidade e desenvolvimento motor.

Os conteúdos a explorar versam os 3 Rs, o con-

sumo sustentável, a economia circular, a pegada 

ecológica, os hábitos de urbanidade e o perfil de 

cidadania, na sua relação com a pressão e pres- 

tígio social.

Paralelamente, ficou disponível no site SUMA, 

bem como no site oficial da autarquia, a platafor-

ma interativa com o mesmo nome, onde são dis-

ponibilizados conteúdos de educação ambiental, 

através de fichas pedagógicas, vídeos e conto.

ambientaleducação

  Da esquerda para a direita: Paulo Batista dos Santos, Presidente da Câmara Municipal da Batalha; Jorge Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da SUMA. 

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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PLATAFORMA INTERATIVA  
“ANIMAIS DA CIDADE” é lançada em Aveiro

Com a presença do presidente da edilidade, 

José Ribau Esteves, a nova plataforma SUMA 

foi inaugurada no Teatro Aveirense num espe-

táculo com representação teatral, musical e di-

versos episódios de exploração, protagonizados 

por humanos e por uma espécie de “Animais 

da Cidade” - humanos sem urbanidade -, en-

contrando-se já disponível no site oficial desta 

autarquia, no da SUMA e em todos os espaços 

web dos demais municípios clientes e de outras 

entidades parceiras.

Através de um link direto nos sites institucio-

nais das entidades visadas neste projeto, são 

disponibilizados, online, conteúdos de educa-

ção ambiental, que visam alertar para o facto 

de o espaço público exigir regras de utilização e 

salvaguarda de direitos e deveres.

Fazendo uso de uma estratégia animista, que 

associa condutas responsáveis e negligentes 

às metáforas comummente utilizadas para os 

comportamentos do reino animal, este espaço 

é constituído por vídeos de exploração multi-

média, fichas pedagógicas descarregáveis - di-

recionadas para a educação pré-escolar, e para 

o 1º ciclo -, e jogos interativos relacionados, 

que almejam a retificação de comportamentos, 

sobretudo no âmbito da limpeza urbana e do 

acondicionamento e deposição de resíduos, 

estimulando, assim, a adoção de um perfil de 

urbanidade no que à sua gestão diz respeito.

As regras de acondicionamento e deposição 

de resíduos em contexto doméstico, a redução 

da sua produção através de um consumo sus-

tentável, as vantagens individuais associadas, 

bem como o controlo e retificação do comporta-

mento dos pares por via de pressão e exclusão 

social, são algumas das temáticas abordadas 

nesta plataforma, que pretende cultivar um 

sentido crítico de cidadania ativa nos internau-

tas. Este projeto constitui-se, juntamente com 

a plataforma SUMAKids®, como um importante 

pilar do compromisso de responsabilidade so-

cial há muito assumido pela empresa, junto de 

clientes e populações abrangidas.

Na ocasião foi, ainda, apresentada a nova 

unidade móvel de sensibilização da SUMA, 

ZOOURBANIDADE, que transpõe os conceitos 

abordados na plataforma, através de três zonas 

distintas de exploração: auditório para visiona-

mento de vídeos; zona de exploração multimé-

dia com jogos interativos; e espaço de explora-

ção sensorial, que disponibiliza jogos manuais 

de labirinto, encaixe, diferenças, sequência e 

correspondência. Há, ainda, uma bancada da 

cidadania, onde são disponibilizados postais 

personalizados para endereçar ao Ministério do 

Ambiente, com propostas de ação.

  José Ribau Esteves, Presidente  
   da Câmara Municipal de Aveiro.  
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ambientaleducação

REUTILÂNDIA®
  

reinaugura novos sorrisos em Vila Nova de Gaia

A SUMA relançou, em Vila Nova de Gaia, a uni-

dade móvel de solidariedade e sensibilização 

REUTILÂNDIA®. O evento teve lugar no passado 

dia 14 de dezembro, no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, e contou com a 

presença do presidente do município, Eduardo 

Vítor Rodrigues, e do presidente do Conselho de 

Administração da SUMA, Jorge Rodrigues.

Após mais de novecentos dias de intervenção 

desde o início do projeto, em 2008, e de perto 

de 40 mil contactos e mais de 80 mil utilidades 

entregues, o projeto, fruto de uma já longa parce-

ria entre a SUMA e o município para a educação 

ambiental, conhece, agora, um novo fôlego, com 

a sua reformulação.

A REUTILÂNDIA® irá, no decorrer do ano letivo, 

efetuar circuitos mistos de recolha e distribuição 

de utilidades, parqueando em escolas, bem como 

em locais de fácil acesso e de grande fluxo popu-

lacional, previamente sinalizados como zonas de 

maior interesse em termos de intervenção social. 

Para além da recolha passiva, a REUTILÂNDIA® 

disponibiliza, ainda, a recolha localizada, através 

de uma linha telefónica para marcação prévia.

Reutilizar objetos, garantindo o encaminhamen-

to correto daquilo que ainda tem valor; ajudar 

as franjas mais carenciadas das populações; 

e preservar recursos, libertando os aterros sa-

nitários de resíduos com potencial de reutiliza-

ção, são os conceitos que estão na origem desta 

iniciativa, onde o Ambiente e a Solidariedade se 

aliam num objetivo comum: conferir novas utili-

zações a objetos que uns já não precisam, mas  

que, para outros com maiores carências, têm 

grande utilidade.

Representando uma renovação da parceria exis-

tente entre o município e a SUMA, este projeto, 

pioneiro a nível nacional, prossegue a sua itine-

rância solidária, incrementando a participação da 

população numa atitude de combate ao desper-

dício e de poupança de recursos, a partir da qual  

se trocam “coisas” por “sorrisos”.

Da esquerda para a direita: Jorge Rodrigues,  
Presidente do Conselho de Administração da SUMA;  
Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara  
Municipal de Vila Nova de Gaia. 

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor
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SUMA 
certifica 20 restaurantes de Ílhavo com dístico “Aqui é Fixe!””

A SUMA, em parceria com o município de Ílha-

vo, entregou, no passado dia 25 de novembro, os 

certificados “Aqui é Fixe!” aos vinte restaurantes 

aderentes, no âmbito da campanha de sensibili-

zação ambiental “Puxe a brasa à sua sardinha”.  

O evento teve lugar no restaurante “O Gafanhoto”, 

e contou com a presença do executivo camarário.

Os estabelecimentos englobados nesta iniciativa 

foram alvo de uma ação de sensibilização que 

incidiu sobre a adoção de rotinas corretas de 

gestão de resíduos, nomeadamente a triagem, 

acondicionamento e deposição dos resíduos in-

diferenciados e recicláveis, bem como sobre te-

máticas transversais alusivas à manutenção das 

condições de higiene e salubridade.

Reforçando que o cumprimento das regras de 

gestão de resíduos é essencial para a manutenção 

de uma boa imagem junto dos clientes e muníci-

pes – constituindo-se um benefício comercial –, 

os 11 restaurantes que sempre demonstraram 

bons resultados, ao longo dos anos, foram certifi-

cados com o dístico vitalício “Aqui é Fixe!”, o qual 

atesta o envolvimento e empenho na aplicação de 

boas práticas. Já os nove novos estabelecimentos 

aderentes receberam, igualmente, este dístico, 

mas por um período de um ano, após o qual serão 

submetidos a nova auditoria.

“A TRADIÇÃO”  
vai ao cinema

Recuperar tradições que, devido à mudança de 

paradigmas de consumo e de entretenimento, 

foram esquecidas ou relegadas para segundo 

plano é o objetivo da estratégia de sensibili-

zação “CineTradição”. Em sessões de cinema, 

que terão lugar em auditórios e salas de pro-

jeção locais, grupos escolares são chamados 

a assistir ao filme “A Tradição ainda pode ser 

o que era”, cujo argumento desmistifica os 

procedimentos de reutilização de materiais e 

combate ao desperdício, tidos como do anti-

gamente.

Nesta ação, a ida ao cinema é explorada com a 

existência de bilhetes de entrada; a presença 

de publicidade recriada e de anúncios à pre-

servação da limpeza do espaço e da manuten-

ção das regras de comportamento em plateia; 

através dos créditos do filme e da entrevista 

à vedeta, entre outros –, permitindo, assim, 

que os alunos apreendam, “no escurinho do 

cinema”, os hábitos corretos de redução na 

origem, consumo sustentável e reutilização de 

materiais, por encaminhamento para tercei-

ros ou mudança de função/utilidade, através 

da comparação de comportamentos que eram 

efetuados no “tempo dos avós” face às rotinas 

atuais.

A estreia desta nova produção SUMA terá lu-

gar em março, no Cineteatro de Vila Nova de 

Cerveira e no Auditório Municipal da Batalha 

e, ao longo de 2017, vários outros municípios 

incluirão esta estratégia pedagógica como 

mobilização para a prevenção da produção de 

resíduos, em duas versões, uma mais adapta-

da ao pré-escolar e outra ao 1ºCEB.
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NOVAS ADJUDICAÇÕES  
atestam capacidade de resposta

Os novos contratos ganhos em território nacional 

são o reflexo da sustentada capacidade de res-

posta da SUMA, e da reconhecida competência 

atribuída pelos adjudicatários, visível quer em 

registos de continuidade, quer numa lógica de 

contágio. No último trimestre assistimos, assim, 

à entrega à SUMA, por parte do município de Lis-

boa, de serviços de recolha e transporte de resí-

duos urbanos na área do Parque das Nações, 

por um período de três anos. Para o mesmo ho-

rizonte temporal, Viseu adjudicou o aluguer de 

equipamentos de suporte a operações de limpe-

za urbana. Já no município de Sintra, a SUMA 

ficou responsável pelos serviços de limpeza pú-

blica nas freguesias de Agualva-Cacém e Monte 

Abrão, por dois anos; em Sines, pelos serviços 

de lavagem e desinfeção dos equipamentos de 

deposição de resíduos urbanos, em todo o con-

celho; em Montemor-o-Velho, pelos serviços de 

gestão de resíduos urbanos e limpeza urbana; e 

nas freguesias de Loures, Alverca do Tejo e 

Sobralinho, pela limpeza urbana, estando estes 

últimos contratos confinados a um período anual.

Relativamente a contratos de menor duração, 

o município de Vila do Conde adjudicou servi-

ços de limpeza urbana, de recolha de RSU e de 

lavagem de equipamentos; Vale de Cambra, a 

recolha e transporte de RSU a destino final e a 

limpeza urbana do município; Condeixa-a-No-

va, a lavagem de contentores de RSU; Almada, 

os serviços de eliminação de infestantes nos es-

paços públicos; Lisboa, a limpeza dos túneis da 

Praça Marquês de Pombal e da Av. João XXI; Sei-

xal e Palmela, os serviços de recolha de RSU; 

Matosinhos, os serviços de recolha de RSU e 

varredura; e a Junta de Freguesia das Aveni-

das Novas, em Lisboa, os serviços de limpeza 

urbana.

A Resíduos do Nordeste confiou, ainda, à 

SUMA, os serviços de gestão de ecocentros e 

ecopontos na Terra Quente Transmontana e no 

Douro Superior.
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ECOVISON  
obtém tripla certificação

A ECOVISION, participada da SUMA para o mer-

cado omanita, obteve, no passado mês de de-

zembro, a certificação do seu Sistema Integrado 

de Gestão, baseado nas três principais normas: 

ISO 9001:2015, relativa ao Sistema de Gestão; 

ISO 14001:2015, relativa ao Sistema de Ges-

tão Ambiental; e OHSAS 18001:2007, relativa 

ao Sistema de Gestão da Saúde e Segurança 

Ocupacional, para os serviços de recolha de re-

síduos sólidos urbanos e atividades de gestão 

de aterros.

Tendo tido início em março de 2016, este pro-

cesso representou um desafio acrescido para 

a ECOVISION, uma vez que a implementação e 

certificação dos três sistemas de gestão teve de 

ocorrer em simultâneo com a implementação 

dos serviços de recolha e gestão de resíduos, 

para além das especificidades locais relaciona-

das com a extensão do território abrangido, a 

população servida e a multiplicidade linguística 

dos trabalhadores.

Após uma primeira auditoria interna, na qual  

foram detetadas algumas não conformidades 

prontamente corrigidas, em dezembro de 2016 

foi realizada a auditoria externa, que atestou 

o reconhecimento da implementação dos três 

sistemas de gestão e a emissão dos respetivos 

certificados.

Esta participada opera desde finais de 2014, 

em Omã, tendo em execução, no momento, um 

contrato de recolha de resíduos com a duração 

de sete anos, que abrange uma área de 23.000 

km2 e uma população de mais de 310 mil ha-

bitantes, na província de Al Sharqiyah South 

(incluindo a ilha de Masirah), assim como o mu-

nicípio de Mahawt.

SUMA  
participa em dias tecnológicos

Como entidade com atividade de referência no 

município, a SUMA marcou presença, entre 15 

e 17 de setembro, no Parque de Exposições de 

Aveiro, onde teve lugar a mais recente edição 

do evento Techdays, cujo propósito é dar visibi-

lidade à tecnologia como acelerador da inova-

ção em prol do desenvolvimento económico e 

da melhoria da qualidade de vida.

Em 9.000 m2 de área expositiva, os mais de 

5 mil visitantes nos três dias de feira tive-

ram oportunidade de visitar 99 expositores 

e participar em 11 palestras, conferências e 

workshops.

Neste evento, a SUMA deu a conhecer aos visi-

tantes as suas unidades educativas ECO SPOT® 

e ECO KIOSKO® JR., assim como a plataforma 

SUMAKids®, permitindo a exploração de ativi-

dades e conteúdos que promovem a literacia 

ambiental e, consequentemente, os padrões de 

urbanidade das populações abrangidas.

atividade

Da esquerda para a direita: Coronel José Carlos 
de Almeida Sobreira; José Ribau Esteves,  
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro; 
Vítor Mota, Chefe de serviços SUMA;  
Ângela Vieira, Técnica de Sensibilização SUMA. 
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Políticas de parceria com entidades que comun-

gam dos mesmos objetivos e preocupações am-

bientais estão na origem da participação da SUMA 

no evento Eco-Escolas, que se realizou no dia 30 

de setembro, em Aveiro. Destinado a reconhecer o 

trabalho de todos os que contribuíram para tornar 

mais sustentável o dia-a-dia das escolas e das 

comunidades onde estas se inserem, e atribuir 

os galardões respetivos, os cerca de 5 mil parti-

cipantes (entre alunos, professores, representan-

tes dos municípios e outros convidados) puderam 

usufruir de quase duas dezenas de intervenções 

qualitativas com a marca SUMA (jogos, atividades 

e unidades móveis) com incidência na responsa-

bilização dos produtores de resíduos, urbanidade 

e cidadania ativa.

Para além destas ações, o apoio da SUMA ao pro-

grama, que comemora este ano o seu 20.º ani-

versário, objetivou-se igualmente em formato de 

patrocínio à cerimónia de entrega das bandeiras 

aos municípios e estabelecimentos galardoados.

A correlação existente entre municípios com 

maior número de estabelecimentos de ensino dis-

tinguidos com bandeiras verdes e municípios com 

presença sistemática de programas de educação 

ambiental da SUMA foi patente nas listas designa-

das, fator que reforça os laços entre as organiza-

ções, dentre os quais se distinguem Vila Nova de 

Gaia, Sintra, Santa Maria da Feira e Aveiro, sendo 

este último igualmente o município eleito para 

realização do evento.

atividade

BANDEIRAS VERDES com apoio SUMA

CORTEJO DA LATADA  
em Coimbra com intervenção SUMA

Como instituição na vida universitária de Coim-

bra, e sendo a primeira festa académica de boas-

-vindas aos novos estudantes, a Latada congrega 

os alunos do ensino superior da cidade – num 

total de 25 mil – e muita população visitante.

Neste início de ano letivo, o cortejo que dá nome 

ao festejo aconteceu no passado dia 16 de ou-

tubro, tendo sido seguido por um outro tipo de 

marcha, a da limpeza urbana, pela qual a SUMA 

foi responsável.

Ao longo de cerca de 2,4 km, foram recolhidos 

os despojos do evento, que totalizou 7.760 Kg de 

resíduos, mobilizando uma equipa composta por 

48 trabalhadores, a manobrarem e complemen-

tarem o trabalho de duas viaturas recolhedoras 

compactadoras, dois lava-ruas, três varredoras 

mecânicas de 6 m3, duas viaturas de 3.500 Kg, 

uma das quais com hidrolimpadora, sete sopra-

doras e uma viatura de assistência.

Os resíduos recolhidos, na sua maioria latas e 

copos de plástico, foram, então, encaminhados 

para a Unidade de Tratamento Mecânico-Bioló-

gico da ERSUC, para se proceder à sua triagem 

para valorização.

Os resultados imediatos deste serviço demons-

traram novamente a capacidade técnica e o 

comprometimento da SUMA com as autarquias 

suas clientes e as populações residentes, tendo o 

serviço sido objeto de reconhecimento pelo exe-

cutivo de Coimbra.

   Da esquerda para a direita: Jorge Rodrigues,  
   Presidente da SUMA; Raquel Madureira, Vereadora  
   do Ambiente de Aveiro; José Ribau Esteves,  
   Presidente da Câmara Municipal de Aveiro; José  
   Archer, Diretor ABAE; João Marques da Costa,  
   Secretário de Estado da Educação.
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ENCONTROS  
celebram Dia de Reis e aniversário

O Centro de Serviços de Vila Nova de Gaia rea-

lizou, no Dia de Reis, e pelo terceiro ano con-

secutivo, um almoço-convívio. O evento contou 

com cerca de duzentos trabalhadores afetos 

aos contratos de Vila Nova de Gaia, Santa Maria 

da Feira e Espinho, bem como com convidados 

de outros centros, que tiveram oportunidade de 

assistir a uma animação musical e participar 

em sorteio de prémios, para além de diversas 

outras iniciativas que consolidam este momen-

to como sendo, por excelência, o mais relevante 

em termos de perceção e desenvolvimento de 

identidade corporativa para esta estrutura.

Em setembro do ano passado, também o Centro 

de Serviços de Aveiro realizou o seu encontro 

anual de comemoração de atividade. Mais de 

uma centena de trabalhadores, provenientes de 

Aveiro e Ílhavo, mas também de outros centros 

de serviços convidados, como Coimbra, Vale de 

Cambra e Sede SUMA, partilharam experiên-

cias num extenso programa que integrou par-

tidas de futebol feminino e masculino, almoço 

de convívio e atuação musical. Objetivos de 

gestão de cultura corporativa e motivacional 

estão na origem deste evento, que este ano 

celebrou o vigésimo aniversário de um percur-

so pautado de sucessos nos vários municípios 

onde já prestou serviços, entre os quais Aveiro, 

Coimbra, Estarreja, Ílhavo, Oliveira de Azeméis, 

Oliveira do Bairro, Ovar, Vagos, Vale de Cambra, 

Vila Nova de Gaia e Viseu.

SUMA FORA D’HORAS  
Piratas do Tejo e Especial Natal

Depois do “ataque” ao Mondego, no ano passado, 

o Tejo foi, este ano, o alvo escolhido para mais um 

“SUMA Fora d’Horas Invasão Aquática”. Os pira-

tas da SUMA, e respetivos companheiros/cônju-

ges e filhos, desceram com sucesso, de kayak, os 

9 km de rio que separam Constância de Vila Nova 

da Barquinha. Depois de uma paragem estratégi-

ca para retemperar forças, numa pequena praia 

fluvial, e retomada a rota,  houve, ainda, oportuni-

dade para fazer um “saque” ao belo e enigmático 

Castelo de Almourol, um dos monumentos milita-

res medievais mais emblemáticos da Reconquis-

ta, deslumbrante na sua ilha escarpada.

Chegados à margem do parque de escultura 

contemporânea da Barquinha, foi altura de de-

sembarcar e regressar ao ponto de partida, onde, 

durante um almoço de convívio na praia fluvial 

de Constância, se fizeram contas aos lucros desta 

aventura, na qual não faltaram os inevitáveis ba-

nhos de pagaiadas, espírito de equipa, de entrea-

juda e de saudável e divertida competição.

Em dezembro, num alinhamento de celebração 

de final de ciclo e início de um novo ano de su-

cessos, os trabalhadores da sede e do centro de 

serviços de Sintra reuniram-se num jantar de 

convívio na badalada zona do Cais do Sodré, de 

onde partiram para brindar ao som de ritmos afri-

canos, no 21º aniversário do espaço B’leza.
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“SABEDORIA POPULAR”  
em SUMA

Após assumirem o formato de publicações na 

página Facebook SUMA, os provérbios portugue-

ses que têm vindo a ser adaptados a situações 

relacionadas com temáticas ambientais conhe-

cem nova fase de desenvolvimento, com a cria-

ção da campanha “Sabedoria Ambiental”, cuja 

propagação está a ser concretizada através de 

calendários de parede e de mesa, num total de 

7 mil unidades.

Recorrendo ao conhecimento popular e ances-

tral para caracterizar as rotinas de consumo 

sustentável, reutilização, acondicionamento e 

deposição, separação e encaminhamento para 

valorização, e abordando temáticas de pressão 

e prestígio social, responsabilização do pro-

dutor de resíduos, conservação de espaços, e 

preservação de recursos, este suporte contém  

a sinalização de feriados e de alguns dias  

comemorativos convergentes com os conteú-

dos da sabedoria apresentada para cada mês, e 

ainda uma lista de intenções face aos objetivos 

que se definem habitualmente em cada início de 

ciclo.

À distribuição qualitativa em estabelecimentos 

de educação e ensino, no seguimento da rea-

lização de ações de sensibilização, somam-se 

distribuições paralelas em ações comerciais da 

organização e em campanhas internas de sensi-

bilização, junto dos trabalhadores de duas deze-

nas de centros de serviços SUMA.

Um suporte semelhante, mas em formato trian-

gular argolado, complementará a campanha, 

com entrega a clientes, parceiros e trabalhado-

res da organização, prevendo-se o desenvolvi-

mento em contexto escolar no âmbito das ações 

dos planos educativos locais.

O formato original continuará ainda a ser  

divulgado na página Facebook SUMA, sob  

o tópico #sabedoriapopularSUMA.

atividade

SUMA  
lança pombo-correio para redução de resíduos 
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perfil

Pedro Costa
Formação faz lembrar Pedro Costa, que é, desde a génese da criação deste 

departamento, o seu “embaixador”. Psicólogo clínico em termos académi-

cos, trabalhou, antes de integrar a SUMA, numa instituição de acolhimento 

de crianças e jovens em risco, projeto que lhe trouxe a versatilidade e flexi-

bilidade essenciais para desenvolver o seu trabalho nesta área de negócio 

com tanta multiplicidade a nível de massa produtiva.

Trabalhador na SUMA desde 2002, entrou, inicialmente, e devido à sua ex-

periência adquirida em formação profissional, para dar suporte ao departa-

mento de formação, onde esteve até ao ano de 2004, tendo passado, pos-

teriormente, para a ação social, altura em que se criou o departamento de 

ação social e formação. Em 2007, passou a integrar os recursos humanos, 

ficando como responsável pelo recrutamento e seleção, mobilização inter-

nacional e ações disciplinares. Em 2013, volta a assumir a responsabilidade 

pela formação, acumulando funções e sendo também responsável pela área 

de desenvolvimento de recursos humanos.

Resiliência e adaptabilidade são caraterísticas que aponta para o bom de-

sempenho que vem demonstrando ao longo dos anos, num trabalho que 

considera desafiante e motivador, por haver sempre margem para a inova-

ção e implementação de novas ideias e conceitos, o que revela o gosto por 

aquilo que faz, e denuncia a possibilidade de contribuir para o sucesso da 

empresa como concretização pessoal única.

Vestir a camisola está, certamente, no seu ADN profissional. Para ele, acima 

de tudo, a SUMA tem “um potencial incrível para fazer grandes coisas”: 

“Temos capacidade e temos das melhores práticas no nosso mercado. Acho 

que conseguimos ser um exemplo.”, remata, com orgulho. 

Nuno Cordeiro
Na SUMA, Nuno Cordeiro já tem muita rodagem. É, neste momento, um 

dos elementos com mais antiguidade da estrutura, tendo entrado em 1996 

como chefe de serviços no arranque do contrato de Sintra, onde permane-

ceu até agosto do ano 2000. Durante esse período, acumulou igualmente 

a responsabilidade do arranque do contrato de Cascais, assim como do da 

Expo’98, à época, modelo de referência nacional em limpeza urbana e, no-

meadamente, para espaços com elevados fluxos de utilização e de exigên-

cia em reputação internacional. Foi também ele o responsável do contrato 

do Parque das Nações, que a SUMA manteve no pós exposição mundial de 

Lisboa, e que vê com muito orgulho a empresa retomar, elevando de novo 

os níveis de urbanidade deste centro de negócios. Entre 2000 e 2004, o seu 

centro de ação passou para a ser mais a norte, ficando responsável pelo 

arranque do contrato de Alcobaça, a gestão do contrato da Batalha e, mais 

tarde, de Ourém, Santarém e Almeirim.

Desde 2005, integra a área de gestão de equipamentos da SUMA, sendo o 

responsável pela manutenção do seu vasto parque automóvel, contribuindo 

para a segurança dos trabalhadores e para o compromisso de sustentabili-

dade ambiental da empresa. Trabalhar numa área que sempre gostou e na 

qual fez o seu percurso académico – é engenheiro mecânico de formação 

– é uma realização pessoal, que complementa com a análise autocrítica 

regular das suas tomadas de decisão. Para além da antiguidade, que lhe 

confere uma incomparável visão do grupo e da vasta experiência, quem 

com ele trabalha diariamente destaca em Nuno Cordeiro o espírito freneti-

camente incansável, que resultam numa assinalável dedicação e empenho 

na defesa dos interesses da SUMA.
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RIMA’RTE®
  

suporta as operações com comércio eletrónico dirigido
Integrando uma política de desenvolvimento co-

munitário e de responsabilidade social, a SUMA 

dá mais um passo em direção ao cumprimento de 

um modelo de gestão ética e de sustentabilidade, 

com o projeto SUMA SOLIDÁRIA.

Através da reutilização e reconversão de des-

perdícios provenientes de setores industriais 

dominantes nas áreas de cobertura dos aterros 

de Resíduos Industriais Não Perigosos do grupo 

(maioritariamente têxtil e calçado), a SUMA en-

trega o processo de manufaturação de produtos 

de artesanato reciclado a mão-de-obra integrada 

em associações de proteção social, sob a mar-

ca RIMA’RTE®, sendo a GAIURB um dos parcei-

ros pioneiros desta iniciativa enquanto empresa 

municipal responsável pela gestão e exploração 

do parque habitacional social do concelho de Vila 

Nova de Gaia, a qual atua em parceria com a Coo-

perativa Escola das Virtudes.

Estes novos produtos têm vindo a substituir for-

necimentos externos, no que toca aos materiais 

de suporte de projetos corporativos e institucio-

nais (ofertas de aniversário e eventos) e de edu-

cação e sensibilização ambiental, contribuindo, 

assim, para a estabilidade social e económica de 

franjas da população previamente indicadas.

Com um perfil simultâneo de sustentabilidade am-

biental, a SUMA SOLIDÁRIA promove igualmente a 

retirada de resíduos de processos de confinação 

técnica – depósito em aterro -, estimulando o seu 

tratamento e aproveitamento enquanto matérias-

-primas com potencial de reutilização.

O suporte da dinamização do projeto, para além 

da satisfação de necessidades de fornecimento 

interno corporativo e de sensibilização vai ser 

brevemente potenciado com o lançamento de 

um circuito paralelo de comercialização ao pú-

blico, através de uma loja online, sendo os pro-

veitos, no final de cada ano, entregues a institui-

ções de solidariedade social, ao abrigo da lei do 

mecenato.

A SUMA SOLIDÁRIA compromete-se, assim, com 

valores de expressão solidária e de inclusão pro-

fissional e pessoal na comunidade, associando o 

processo produtivo destes artigos e seus resulta-

dos comerciais a instituições de proteção social, 

nomeadamente em termos de promoção da em-

pregabilidade e da dignificação humana.

/ SUMA.EducacaoAmbiental/ SUMA - Ambiente

www.suma.pt/esa/ www.suma.pt/animaisdacidade/ www.suma.pt/tocadourso/

Na Construção
de Um Ambiente

Melhor

ambiSUMA • 16


